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1. A Manilha aos Lances1

             - O amor é um ato sem importância, pois podemos fazê-lo indefini-
damente.
 Todos viraram os olhos para aquele que tinha proferido semelhante 
absurdo.
 Os hóspedes de André Marcueil, no castelo de Lurance, tinham che-
gado, naquela noite, a uma conversa acerca do amor, tema que, por unani-
midade, parecia o mais bem escolhido, embora houvesse senhoras, e o mais 
indicado a evitar, mesmo nesse setembro de 1920, de penosas discussões 
sobre o Caso. 
 Reconhecíamos o célebre químico americano William Elson, viúvo, 
acompanhado pela sua filha Ellen; o riquíssimo engenheiro, eletricista e cons-
trutor de automóveis e aviões, Arthur Gough e sua esposa; o general Sider; 
Saint-Jurieu, senador, e a baronesa Pusice-Euprépie de Saint-Jurieu; o cardeal 
Romuald; a atriz Henriette Cyne; o doutor Bathybius, e outros.
 Estas personalidades diversas e notáveis poderiam restaurar, sem es-
forço, o paradoxal lugar comum de que ninguém poderia exprimir o seu pen-
samento original; mas o saber viver refreou imediatamente o propósito desta 

1. Nota do Tradutor: Jogo de cartas. 
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gente de espírito e ilustre, fazendo-o recair na insignificância polida de uma 
conversação mundana.
 Assim, a frase inesperada teve os mesmos efeitos, até hoje mal ana-
lisados, de uma pedrada no charco; após uma curta confusão, um interesse 
geral. 
 Poderia, primeiro que tudo, produzir um outro resultado: sorrisos; mas, 
infelizmente, tinha sido o anfitrião a pronunciá-la.
 A cara de André Marcueil produzia, como o seu aforismo, uma cla-
reira na assistência: não pela sua singularidade, todavia, mas – se estas duas 
palavras se podem juntar – pela sua característica insignificância: ela, tão 
pálida como os peitilhos que cruzavam as roupas, seria confundida com os 
madeiramentos, pálidos à luz elétrica, sem a linha escura da sua barba, que 
usava em colar, e os seus cabelos um pouco longos e frisados a ferro, sem 
dúvida para esconder um princípio de calvície. Os seus olhos eram provavel-
mente negros, mas fracos à primeira vista, porque se abriam por trás de vidros 
fumados de uma luneta de ouro. Marcueil tinha trinta anos; era de talha média, 
que ele parecia ter prazer em diminuir, curvando-se. Os seus punhos, estreitos 
e tão peludos que se assemelhavam às suas canelas forradas de seda negra, 
os seus punhos, assim como as suas canelas, transpareciam a ideia duma fra-
queza acentuada, menosprezando-o à primeira impressão. Falava com uma 
voz baixa e lenta, como se receoso de soltar a respiração. Se possuía licença 
de caça, não o dava, sem dúvida, a entender: queixo redondo, cara oval, 
nariz vulgar, boca vulgar, tamanho vulgar... Marcueil representava tão absolu-
tamente o tipo de homem vulgar que, na verdade, se tornava extraordinário. 
 A frase tinha uma sugestão de ironia lamentável, cochichada como 
um sopro pela boca deste manequim: Marcueil não sabia certamente o que 
dizia, porque não conhecia amante, e supunha-se que o seu estado de saú-
de lhe proibia o amor. 
 «Houve uma tensão» e todos se apressaram a mudar de conversa 
quando Marcueil teimou:

- Falo seriamente, senhores.
- Eu achava – disse com afetação a não jovem Pusice-Euprépie de 

Saint-Jurieu – que o amor era um sentimento.
- Talvez, senhora – disse Marcueil. É necessário que nos entendamos 

sobre o que entendemos... por sentimento.
- É uma impressão de alma – atreveu-se a dizer o cardeal.
- Li qualquer coisa de parecido nos filósofos espiritualistas na minha 

infância – avançou o senador.
- Uma sensação debilitante – disse Bathybius: honra aos associacio-

nistas ingleses!
- Eu estaria de acordo com o doutor – disse Marcueil –: um ato ate-
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nuado, provavelmente, isto é: não de todo um ato, ou melhor: um ato em 
potência.

- Se admitirmos essa definição – disse Saint-Jurieu –, o ato realizado 
excluiria o amor? 

Henriette Cyne bocejou, ostensivamente.
- Certamente que não – disse Marcueil.
As damas pensaram dever preparar-se para se ruborizarem atrás dos 

seus leques, ou dissimular que não se ruborizariam. 
 – Seguramente que não – concluiu ele –, se se segue sempre ao ato 
acabado um outro ato tão…sentimental que não acabaria instantaneamen-
te. 
 Desta vez, vários não conseguiram deixar de sorrir. O seu anfitrião, 
segundo toda a evidência, deu-lhes a liberdade para tal, divertindo-se com 
o desenvolvimento de um paradoxo. 
 É um facto frequentemente observado, que os seres mais débeis são 
aqueles que se ocupam mais – em imaginação – das proezas físicas.
 Sozinho, o doutor objeta com sangue-frio:
 – Mas a repetição de um ato vital conduz à morte dos tecidos, ou à 
sua intoxicação, a que chamamos fadiga. 
 – A repetição produz a habituação e a habi…lidade – retorquiu com 
a mesma convicção Marcueil.
 – Hurra! O treino – disse Arthur Gough.
 – O mitridatismo – disse o químico.
 – O exercício – disse o general.

E Henriette Cyne brincou:
 – Apresentar…arma! Um, dois, três.
 – Está perfeito, menina – concluiu Marcueil –, se quiser continuar a 
contar até esgotar a série infinita dos números.
 – Ou, para resumir, as forças humanas – insinuou com o seu belo sota-
que ciciado Mrs. Arabella Gough.
 – As forças humanas não têm limites, senhora – afirmou tranquilamente 
André Marcueil.
 Já não se sorria, apesar desta nova oportunidade oferecida pelo 
orador: a segurança de tal teorema deixava prever que Marcueil queria che-
gar a qualquer lado. Mas a quê? Tudo no seu exterior anunciava que ele 
era, menos do que qualquer outro, capaz de se lançar na via perigosa dos 
exemplos pessoais. 
 Mas a espera foi frustrada: ele permanecia como se tivesse peremp-
toriamente acabado a discussão com uma verdade universal. 
 Foi novamente o doutor, que, agastado, rompeu o silêncio:
 – Quer você dizer que há órgãos que trabalham e descansam simul-

OSupermacho.indd   11 10-03-2011   19:16:49



O Supermacho12 Alfred JarryO Supermacho Alfred Jarry

taneamente e dão a ilusão de nunca parar?... 
 – O coração, ficamos sentimentais – disse William Elson. 
 – …Até à morte – terminou Bathybius. 
 – Isso parece representar um labor infinito – realçou Marcueil: o número 
de diástoles e sístoles duma vida humana ou mesmo dum único dia ultrapassa 
todos os números imagináveis. 
 – Mas o coração é um sistema de músculos muito simples – corrigiu o 
doutor.
 – Os meus motores param assim que acaba a essência – disse Arthur 
Gough.
 – Poderíamos conceber – arriscou o químico – um alimento do motor 
humano, que retardaria indefinidamente, reparando à medida, a fadiga mus-
cular e nervosa. Criei há pouco tempo qualquer coisa desse género…
 – Outra vez – disse o doutor – o vosso Perpetual-Motion-Food! Fala 
sempre nisso e eu nunca o vi. Penso que devia enviar ao nosso amigo…
 – Que foi? – Perguntou Marcueil. Você esquece, meu caro, que entre 
outras enfermidades tenho a de não compreender Inglês. 
 – O Alimento-do-Movimento-Perpétuo – traduziu o químico.
 – É um nome aliciante – disse Bathybius. Que pensa disto, Marcueil?
 – Você sabe bem que nunca tomo medicamentos…embora o meu 
melhor amigo seja médico – acrescentou ele, inclinando-se perante Bathybius. 
 – Ele finge, na verdade, que não sabe nada nem quer saber nada, e 
que é anémico, este animal – resmungou o doutor. 
 – É uma química pouco necessária, creio – continuou Marcueil, dirigin-
do-se a William Elson. – Os sistemas de músculos e nervos complexos usufruem 
de repouso absoluto, parece-me, durante o seu trabalho «simétrico». Não 
ignoramos que cada perna do ciclista repousa e beneficia mesmo de uma 
massagem automática e, por conseguinte, reparadora de qualquer emborca-
ção, enquanto a outra agit… 

– Alto! Onde é que você aprendeu isso? – Disse Bathybius. – Você não 
anda de bicicleta, no entanto?
 – Os exercícios físicos não me atraem muito, meu amigo, não sou muito 
ágil – disse Marcueil.
 – Então, é um preconceito – murmurou ainda o doutor –: não saber 
nada, quer física, quer moralmente… Mas porquê? É verdade que ele tem má 
cara.
 – Você pode julgar os efeitos do Perpetual-Motion-Food sem se su-
jeitar a prová-lo, e ficando como simples espetador de performances físicas 
– dizia a Marcueil William Elson. – Depois de amanhã começa uma corrida, 
em que uma equipa ciclista será alimentada exclusivamente disso. Se não lhe 
desagrada dar-me a honra de assistir à chegada…    
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 – Contra quem corre essa equipa? – Perguntou Marcueil.
 – Contra um comboio – disse Arthur Gough. – E ouso afirmar que a 
minha locomotiva atingirá velocidades nunca sonhadas. 
 – Ah…? E será longo? – Perguntou Marcueil. 
 – Dez mil milhas – disse Arthur Gough. 
 – Seis mil novecentos e trinta quilómetros – explicou William Elson. 
 – Nomes parecidos, isso não me diz nada – constatou Henriette.
 – Mais longe que a distância de Paris ao mar do Japão – precisou Ar-
thur Gough. – Como não temos, entre Paris e Vladivostok, exatamente as nossas 
dez mil milhas, viramos aos dois terços do caminho entre Irkoutsk e Stryensk. 
 – Com efeito – disse Marcueil –, assim veremos a chegada a Paris, o 
que é melhor. Ao fim de quantas horas?
 – Prevemos cinco horas de percurso – respondeu Arthur Gough.
 – É muito tempo – referiu Marcueil.
 O químico e o mecânico reprimiram um encolher de ombros perante 
esta observação que revelava toda a incompetência do seu interlocutor. 
Marcueil retomou:

– Eu queria dizer que seria mais interessante seguir a corrida do que 
esperar a chegada.
 – Nós arranjamos dois vagões-cama – disse William Elson. – À sua 
disposição. Não há mais passageiros, à parte os mecânicos, a minha filha, eu 
e o Gough.
 – A minha mulher não vai – disse este. Ela é demasiado nervosa.
 – Eu não sei se sou, também eu, nervoso – disse Marcueil –; mas tenho 
a certeza de enjoar sempre nos comboios, e tenho medo dos acidentes. Na 
falta da minha sedentária pessoa, as minhas preces acompanham-vos.
 – Mas irá pelo menos à chegada? – Insistiu Elson.
 – Pelo menos à chegada, tentarei – aquiesceu Marcueil, realçando as 
suas palavras de uma forma bizarra. 
 – Em que consiste o vosso Motion-Food? – Perguntou Bathybius ao 
químico.
 – Você compreende que eu não posso dizer... a não ser que é à base 
de estricnina e álcool – respondeu Elson. 
 – A estricnina, em alta dose, é um tónico, e bem conhecido; mas o 
álcool? Para entusiasmar os corredores? Você está a gozar comigo, eu não 
topo as suas teorias – exclamou o doutor. 
 – Afastamo-nos do assunto, parece-me – dizia entretanto Mrs. Gough.
 – Senhores, voltemos ao assunto – replicou na sua voz monocórdica 
sem impertinência aparente, André Marcueil.
  – As forças amorosas humanas são ínfimas, sem dúvida – retomou Mrs. 
Gough –; mas como dizia um destes senhores há pouco, trata-se de perceber; 
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pois seria interessante saber em que ponto... na série indefinida dos números, o 
sexo masculino coloca o infinito.
 – Li que Catão, o Antigo, ia até dois – brincou Saint-Jurieu –; mas era 
uma vez no inverno e outra vez no verão.
 – Ele tinha sessenta anos, meu amigo, não esqueça – realçou a sua 
mulher.
 – É muito – murmurou irrefletidamente o general, sem se compreender a 
qual dos números se referia.
 – Nos Trabalhos de Hércules – disse a atriz –, o rei Lysius propôs a 
Alcides, por uma só noite, as suas trinta filhas virgens e cantou com a música de 
Claude Terrasse: 

 Trinta, o que é isso para ti? Apenas um jogo,
 Sou eu que me desculpo por te oferecer tão pouco!

 – Isso canta-se – disse Mrs. Gough.
 – Pois não vale a pena... – disse Saint-Jurieu.
 – ... de ser feito – interrompeu Marcueil. – E depois, estamos certos de 
que o número era somente trinta?
 – Se as minhas recordações clássicas estão exatas – disse o doutor 
–, os autores dos Trabalhos de Hércules quiseram humanizar a mitologia: creio 
que li no Diodoro da Sicília: Herculem una nocte quinquaginta virgines mulieres 
reddidisse.  
 – O que é que isso quer dizer? – Perguntou Henriette. 
 – Cinquenta virgens – explicou o senador.
 – O mesmo Diodoro, meu caro doutor – disse Marcueil –, mencionou 
um certo Próculo. 
 – Sim – disse Bathybius –, o homem que tomou cem virgens sármatas e 
que para as «cobrir» não precisou de mais de quinze dias. 
 – É no Tratado da Vaidade da Ciência, capítulo três – confirmou 
Marcueil. – Mas quinze dias? Por que não três meses de prazo?
 – As Mil e Uma Noites – citou, por sua vez, William Elson – contam que 
o terceiro saalouk, filho do rei, possuiu quarenta vezes cada, em quarenta 
noites, quarenta adolescentes.
 – São imaginações orientais – pensou dever elucidar Arthur Gough.
 – Outro artigo do Oriente que não é um artigo de fé, se bem que 
consignado num livro sagrado – disse Saint-Jurieu –: Maomé, no seu Corão, 
gaba-se de reunir na sua pessoa o vigor de sessenta homens. 
 – Isso não quer dizer que ele pudesse fazer amor sessenta vezes – 
observou com bastante espírito a mulher do senador. 
 – Ninguém cobre o lance? – Disse o general. – Creio que jogamos à 
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manilha? E este jogo é menos sério. Eu abstenho-me.
 Ouviu-se um grito:
 – Oh! General! 
 – Quando esteve em África, todavia? – Sussurrou-lhe insidiosamente 
sob a barbicha Henriette Cyne. 
 – Em África? – Disse o general. – É diferente. Mas não estive lá durante 
a guerra. Podem ter havido violações, uma vez ou duas, durante a guerra…
 – Uma vez ou duas? É um número, são mesmo dois números, mas espe-
cifique qual – disse Saint-Jurieu.
 – Maneira de falar! Eu continuo – retomou o general. – Ora bem, eu 
não estive em África senão em tempo de paz; e qual é o dever de um militar 
francês no estrangeiro em tempo de paz? Deve-se comportar como um sel-
vagem a quem não importa a civilização e o que ela tem de mais sedutor, a 
galanteria francesa? Por isso, quando as prostitutas da Argélia tomam conhe-
cimento da chegada dos nossos oficiais, eles transformam-se em árabes brutos 
que não conhecem boas maneiras, e elas exclamam: «Ah! Eis os Franceses, eles 
vão…»
 – General, tenho uma filha – disse com alguma severidade, e mesmo a 
tempo, William Elson.
 – Mas parece-me, disse o general, que a nossa conversa até ao 
momento, com todos estes números…
 – Vós falais de que assunto? – Perguntou com uma ingenuidade de-
masiado admirável a jovem americana. 
 William Elson fez sinal a Ellen para se afastar. 
 – Nós devíamos começar por consultar o doutor, minhas senhoras – 
realçou Mrs. Gough –, em vez de ter paciência para ouvir ordinarices. 
 – Já observei – disse Bathybius –, em Bicêtre, um idiota, além de epiléti-
co, que dedicou toda a sua vida, que ainda dura, quase sem interrupção aos 
atos sexuais. Mas… solitariamente, o que explica muitas coisas.
 – Que horror! – Disseram várias mulheres. 
 – Eu quero dizer que a excitação cerebral explica tudo – retomou o 
doutor.
 – Então, são as mulheres que vos lha cortam? – Perguntou Henriette.
 – Eu preveni-vos que era um idiota, menina.
 – Mas… você fala das suas… capacidades cerebrais! Então não 
era assim tão idiota – disse Henriette. 
 – Não é, aliás, o cérebro, mas a medula, o centro dessas emoções – 
tornou Bathybius. 
 – A sua medula tinha génio – disse Marcueil.
 – Mas… como não estamos em Bicêtre… fora de Bicêtre? – Pergun-
tou Mrs. Gough.     
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 – Para os médicos, as forças humanas são de nove ou de doze, no 
máximo, em vinte e quatro horas, e excecionalmente – afirmou Bathybius.
 – Ao apóstolo das forças humanas ilimitadas, por responder à ciência 
humana – disse William Elson ao anfitrião, não sem ironia amigável. 
 – Eu lamento – disse, após um silêncio feito de todas as curiosidades 
um pouco jocosas, André Marcueil –, lamento não poder acomodar a minha 
convicção, sem a deturpar, à opinião mundana e à ciência; os sábios, vocês 
entenderam, tiveram notícias dos selvagens do centro de África, os quais, para 
exprimir números superiores a cinco – quer se trate de seis ou de mil – agitam 
dez dedos dizendo «muito, muito»; mas estou convencido, com efeito, de que 
é 

 …apenas um jogo,

não somente desposar as trinta ou cinquenta virgens do rei Lysius, mas de 
bater o recorde do indiano «tão celebrado por Teofrasto, Plínio e Ateneu», 
o qual, refere, depois destes autores, Rabelais, «com a ajuda de certa erva 
fazia-o, por dia, sessenta vezes e mais».
 – Sessenta… em duas vezes? – Troçou o general, perito em jogos de 
palavras.
 – Septuageno coitu durasse libidinem contacta herbae cujusdam – ci-
tou, interrompendo, Bathybius. Creio que é a frase de Plínio, citando Teofrasto. 
 – O autor dos Caracteres? – Perguntou Saint-Jurieu.
 – Não! – Disse o doutor. – O autor da História das Plantas e as Origens 
das Plantas. 
 – Teofrasto de Éreso – disse Marcueil –, no vigésimo capítulo do livro 
IX da História das Plantas. 
 – «Com a ajuda de certa erva?» – Meditava o químico Elson.
 – Herbae cujusdam – enfatizou Bathybius – cujus nomen genusque non 
posuit. Mas Plínio, livro III, capítulo XXVIII, infere que seria a medula dos ramos 
de tithymalle.          
 – Eis-nos muito avançados – disse Mrs. Gough –; é ainda menos claro 
do que escrever: uma certa erva.
 – É mais agradável acreditar – disse Marcueil – que a «certa erva» 
foi acrescentada por um copista de compleição tímida, a fim de proteger o 
espírito dos leitores contra um espanto que ele julgou demasiado intenso. 
 – Com ou sem erva… num dia? Quer dizer, um simples dia, único, na 
vida de um homem? – Interrogou-se Mme Saint-Jurieu.
 – Aquilo que fazemos num dia, podemos, por motivo de força maior, 
fazê-lo todos os dias – disse Marcueil –… a habituação… Mas se este homem 
era tão excecional, é possível que tenha conseguido confinar-se ao eféme-
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